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Павловському Б.С.
Шановний Миколо Олександровичу!
Про реєстрацію змін та доповнень
до колективного договору
Повідомляємо, що зміни та доповнення до колективного договору між
роботодавцем
та
трудовим
колективом
Запорізького
національного
університету, укладений на 2017-2022 роки, зареєстровано управлінням з
питань
npani
f Запорізької
міської
_________ за №
.
управління)
Звертаємо увагу, що відповідно до Порядку повідомної реєстрації
галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 (в
редакції
Постанови
Кабінету
Міністрів
України
21.08.2019 №768), управління, як реєструючий орган:
- оприлюднює на сайті міської ради та щомісяця оновлює реєстр
галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і
доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у
відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності);
- не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і
доповнень до них і не повертає його сторонам.

Начальник управління

Малахова. 228-06-10
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Ю.В. Швець

ради (далі-

Г олова первинної
профспіл
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Ректор Запорізького
ніверситету
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
між адміністрацією і Первинною профспілковою організацією Запорізького
національного університету на 2017-2022 роки,
затвердженого Конференцією трудового колективу 26.12.2017 р., протокол № 1
/напис про повідомну реєстрацію Управління праці та соціального захисту
населення Запорізької міської ради по Олександрівському району
№ 08-03/18/4 від 29.01.2018 р./

ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією трудового
колективу 22 грудня 2020 р.
Протокол № 2

Запоріжжя 2020

1. Розділ 4 «Встановлення гарантій, компенсацій і пільг» доповнити
пунктом 4.9 наступного змісту:
«4.9. Штатним науково-педагогічним працівникам, які є головними
редакторами періодичних видань університету, включених до категорії «Б»
Переліку наукових фахових видань України, щороку встановлювати надбавку
за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 20 відсотків від
посадового окладу. У разі, якщо головний редактор не є штатним
співробітником університету, надбавку встановлювати заступникам головних
редакторів.
Припинення виплати надбавки здійснюється у разі переведення видання з
категорії «Б» до категорії «В» або виключення видання з Переліку наукових
фахових видань України.
Штатним науково-педагогічним працівникам університету, які є
головними редакторами періодичних видань університету, включених до
категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, щороку
встановлювати надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі до
50 відсотків від посадового окладу.
Зміна розміру надбавки здійснюється у разі переведення видання з
категорії «А» до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.
Зазначені в цьому пункті виплати здійснювати за умови наявності
економії фонду оплати праці»
2. Пункти 4.9 - 4.21 Розділу 4 вважати пунктами 4.10 - 4.22.
3. Додаток 2 «Перелік посад працівників університету з ненормованим
робочим днем, які мають право на додаткову відпустку» викласти в новій
редакції, що додається.

Додаток 2
до Колективного
договору, затвердженого
Конференцією трудового
колективу ЗНУ
Протокол № 2 від
22 12.2020

.

ПЕРЕЛІК
посад працівників університету з ненормованим робочим днем,
які мають право на додаткову відпустку

1.
СІМ КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ:
1.1. Керівник бухгалтерсько-фінансової служби
1.2 . Помічник ректора
1.3. Головний бухгалтер
1.4. Начальник навчального відділу
1.5. Начальник юридичного відділу
1.6. Начальник відділу кадрів
1.7. Начальник науково-дослідної частини
1.8. Директор комбінату громадського харчування
1.9. Директор
Регіонального інформаційно-виробничого вузлу
Запорізького національного університету
1.10. Директор наукової бібліотеки
1.11. Завідувач відділу аспірантури і докторантури (у разі відсутності
навчального навантаження)
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
захисту
2.11.
2.12.

П'ЯТЬ КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ
Головний енергетик
Головний інженер
Заступник головного бухгалтера
Заступник директора наукової бібліотеки
Заступник начальника відділу кадрів
Начальник відділу моніторингу якості освіти і ліцензування
Начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки
Начальник редакційно-видавничого відділу
Провідний аудитор
Начальник відділу з питань мобілізаційної роботи та цивільного
Провідний фахівець ректорату
Помічник проректора з НВР та МТЗ

З.
ЧОТИРИ КАЛЕНДАРНІ ДНІ:
3.1. Адміністратор
3.2. Виконавець робіт
3.3. Водій автотранспортних засобів «Шкода Октавіа»
3.4. Головний бібліограф
3.5. Головний бібліотекар
3.6. Директор спортивно-оздоровчого комплексу
З."т. Директор студентського містечка
3.8. Директор ССОТ «Славутич»
3.9. Директор центру
3.10. Звукооператор
3.11. Завідувач відділу наукової бібліотеки
3.12. Завідувач господарством Торгового коледжу
3.13. Завідувач гуртожитком
3.14. Завідувач канцелярії Торгового коледжу
3.15. Завідувач лабораторії
3.16. Завідувач сектору наукової бібліотеки
3.17. Завідувач складу
3.18. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Торгового коледжу
3.19. Заступник директора зі спортивно-виховної роботи спортивнооздоровчого комплексу
3.20. Заступник начальника відділу
3.21. Заступник начальника науково-дослідної частини
3.22. Інженер з комп’ютерних систем наукової бібліотеки
3.23. Керівник центру
3.24. Керівник прес-служби
3.25. Комендант
3.26. Комірник хімічного складу
3.27. Кондитер
3.28. Начальник відділу
3.29. Провідний бібліограф, бібліограф, бібліографи всіх категорій
3.30. Провідний бібліотекар, бібліотекар, бібліотекарі всіх категорій
3.31. Провідний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтери всіх категорій
3.32. Провідний економіст, економіст, економісти всіх категорій
3.33. Провідний інженер, інженер, інженери всіх категорій
3.34. Провідний інженер - електронік, інженер - електронік всіх категорій
3.35. Провідний інженер-програміст, інженер-програміст, інженерипрограмісти всіх категорій
3.36. Провідний редактор, редактор, редактори всіх категорій
3.37. Провідний фахівець, фахівець, фахівці всіх категорій
3.38. Провідний фахівець з фізичної реабілітації, фахівець з фізичної
реабілітації, фахівці з фізичної реабілітації всіх категорій
3.39. Провідний юрисконсульт, юрисконсульти всіх категорій
3.40. Старший виконавець робіт

3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
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3.47.
3.41
3.49.
3.50.
.

Старший інспектор
Старший комірник
Старший лаборант
Старший майстер
Старший товарознавець відділу постачання
Іеплотехнік, теплотехнік всіх категорій
Шеф-кухар
Начальник господарського відділу
Техніки всіх категорій
Начальник центру
Директор біостанції-профілакторій.
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